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Premier w Brukseli: UE może działad w granicach 
przyznanych kompetencji 
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Szczyt UE w Brukseli 21-22.10 2021 

  „Rosnące ceny energii, polityka migracyjna oraz walka z COVID 19 – to główne 
tematy rozmów liderów paostw UE w Brukseli. Podczas dyskusji poruszona została także kwestia 
praworządności. Premier Mateusz Morawicki przypomniał, że UE działa w granicach przyznanych 
kompetencji, a Polska jest jednym z najbardziej proeuropejskich krajów we Wspólnocie.(…) 
 
Polska jest wierna zasadzie praworządności tak samo, jak inne paostwa UE. Zwraca jednak uwagę, 
że niektóre instytucje europejskie przywłaszczają sobie prawo do decydowania o sprawach, które 
nie zostały im przekazane w unijnych Traktatach. Jednocześnie Polska uznaje nadrzędnośd reguł UE 
względem prawodawstwa krajowego we wszystkich tych obszarach, gdzie kompetencje zostały 
przekazane do Unii Europejskiej. 
 
„Jeżeli UE ma trwad, stawad się coraz silniejsza, mied swoje aspiracje globalne i byd blokiem 
gospodarczo–politycznym, to konstytucyjny pluralizm musi byd szanowany” – podkreślił szef 
polskiego rządu. 
 
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył jednocześnie, że Polska planuje kolejny etap reformy 
wymiaru sprawiedliwości, w którym pewne elementy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji 
Europejskiej. „I nie dlatego zamierzamy je zrealizowad, że akurat KE tak, czy inaczej wyobraża sobie 
świat, tylko dlatego, że planowaliśmy je wcześniej” – zaznaczył polski premier” 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-w-brukseli-ue-moze-dzialac-w-granicach-
przyznanych-kompetencji 
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  „Minister Mariusz Błaszczak przewodniczył polskiej delegacji 11 
października br. podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych paostw 
członkowskich Grupy Wyszehradzkiej z ministrem spraw zagranicznych Arabskiej 
Republiki Egiptu, Samehem Shoukrim. W spotkaniu wziął również udział wiceminister 
Szymon Szynkowski vel Sęk. Konsultacje polityczne V4 + Egipt zorganizowała 
w  Budapeszcie aktualna prezydencja węgierska. 

 
Podczas obrad omówiono zarówno sytuację w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północno-Wschodniej, jak również w Europie Środkowej i na Bałkanach Zachodnich. 
Poruszono kwestie zwalczania negatywnych zjawisk, takich jak nielegalne migracje 
i  terroryzm, które zagrażają bezpieczeostwu wszystkich paostw uczestniczących 
w spotkaniu. Rozmówcy odnieśli się również do kwestii współpracy Unii Europejskiej 
z  Egiptem, w tym udzielania temu paostwu pomocy rozwojowej oraz potencjalnej 
współpracy energetycznej (Egipt ma szanse stad się znaczącym eksporterem LNG).” 
  
Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

Spotkanie przedstawicieli paostw Grupy 
Wyszehradzkiej i Egiptu 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-przedstawicieli-panstw-grupy-
wyszehradzkiej-i-egiptu 
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Minister Zbigniew Rau wziął udział w Warsaw Security Forum 
   „W ramach konferencji Warsaw Security Forum minister Zbigniew Rau uczestniczył 
m.in. w okrągłym stole poświęconym perspektywom rozwoju Trójkąta Lubelskiego oraz w panelu 
ministerialnym „Od Bałtyku po Morze Czarne: uwolnienie strategicznego potencjału regionu”. 
 
W okrągłym stole poświęconym potencjałowi rozwoju Trójkąta Lubelskiego udział wzięli 
ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Zbigniew Rau i Dmytro Kułeba oraz 
wiceminister spraw zagranicznych Litwy Mantas Adomėnas. Minister Rau wyraził satysfakcję 
z  faktu, że powołanie Trójkąta Lubelskiego wypełniło istotną lukę współpracy w Europie 
Środkowej. Zaznaczył, że ten istniejący od ponad roku format stał się elastyczną formułą 
kontaktów na wielu poziomach, wzmacniającą zdolnośd do analizy wyzwao, z którymi mierzą się 
Polska, Litwa i  Ukraina. Podkreślił gotowośd rozszerzenia Trójkąta Lubelskiego o wolną 
i  demokratyczną Białoruś. 
 
W panelu ministerialnym „Od Bałtyku po Morze Czarne: uwolnienie strategicznego potencjału 
regionu” uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Polski – Zbigniew Rau, Turcji –  Mevlüt 
Çavuşoğlu, Finlandii – Pekka Haavisto i Ukrainy – Dmytro Kułeba. Minister Rau podkreślił, że 
Polska przywiązuje dużą wagę do rozwoju formatów współpracy regionalnej w naszej części 
Europy. Ocenił, że współpraca w ramach Trójkąta Lubelskiego, oparta na partnerstwie, a także na 
wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach, przynosi wartośd dodaną dla rozwoju regionu. 
Wyraził także nadzieję na rozwój współpracy regionalnej w wymiarze czarnomorskim, 
zapoczątkowanej przez spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentami Republiki Mołdawii, 
Ukrainy i Rumunii, do którego doszło podczas jego wrześniowej wizyty w Kiszyniowie”. 
 
Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-wzial-udzial-w-warsaw-security-forum 
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Wiceminister Marcin Przydacz wziął udział w II Spotkaniu 
Ministerialnym Unia Europejska – Unia Afrykaoska 

   „– Wierzymy, że nasze wspólne działania powinny koncentrowad się przede 
wszystkim na rozwiązywaniu wspólnych i globalnych wyzwao, takich jak łagodzenie zmian 
klimatu, przepływy migracyjne, postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczanie 
ubóstwa, a także walka z terroryzmem – powiedział wiceminister Marcin Przydacz w trakcie 
swojego wystąpienia podczas spotkania ministrów Unii Europejskiej i Unii Afrykaoskiej w Kigali, 
25 października 2021 r.  

 
Wiceminister Przydacz skupił się nie tylko na problemach, z którymi boryka się kontynent 
afrykaoski, ale także na wyzwaniach i polskiej ofercie gospodarczej. Mówiąc o migracjach wskazał 
m.in. na  instrumentalne wykorzystanie migracji przez władze Białorusi. 
Zwrócił także uwagę na potencjał i znaczenie dla Polski współpracy w takich sektorach jak m. in.: 
ochrona zdrowia i infrastruktura sieciowa, gospodarka wodna, energetyka, zielone technologie, 
digitalizacja i niebieska gospodarka. Zaprosił również na polsko-afrykaoskie forum gospodarcze, 
które odbędzie się w lutym 2022 r. przy okazji światowej wystawy expo w Dubaju. 

 
Celem spotkania ministrów, które zakooczyło się przyjęciem wspólnego komunikatu, było 
przygotowanie szczytu UE – UAfr., który odbędzie się w lutym przyszłego roku. Uzgodniony przez 
ministrów komunikat uwzględnia polskie priorytety oraz postulaty korespondujące z naszym 
podejściem do migracji oraz współpracy gospodarczej z Afryką”. 
 
Łukasz Jasina 
Rzecznik Prasowy MSZ 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wiceminister-marcin-przydacz-wzial-udzial-w-ii-
spotkaniu-ministerialnym-unia-europejska--unia-afrykanska 



 
 
 
 

Newsletter październik  2021 

Fot. MSZ 

Fot. gov.pl 

POLSKA POMOC  W WALCE Z PANDEMIĄ  COVID-19 

  W ramach pomocy międzynarodowej Polska w październiku przekazała pomoc 

humanitarną następującym krajom: 

 

-Tunezja: 78 sztuk respiratorów, 50 sztuk kardiomonitorów, 500 sztuk pulsoksymetrów, 65 000 

sztuk masek medycznych. 

- Rumunia: 50 koncentratorów tlenu o pojemności 5 litrów każdy ,a początku października, 

natomiast dwa tygodnie później dodatkowo 150 szt. koncentratorów tlenu o pojemności 5 litrów 

każdy, 55 kardiomonitorów C80, 50 respiratorów, 3 urządzenia dezynfekujące Turbofogger oraz 

1000 sztuk pulsoksymetrów. 

- Iran: 1 mln szczepionek przeciwko Covid-19. 

- Wietnam: 890 tys. dawek szczepionki Astra Zeneca. To kontynuacja pomocy humanitarnej dla 

tego kraju, po przekazaniu 500 tys. dawek AstraZeneca w sierpniu br. oraz wysyłce we wrześniu 

ośmiu ton sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej.  

-Kirgistan: 55 200 dawek szczepionki przeciw COVID-19. 

 

Źródło:  

Biuro Rzecznika Prasowego 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 
 Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/ 

Fot. Gov.pl 



fot: Radosław Adamski   
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Fot. Radosław Adamski 
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 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Radio Szczecin 
zapraszają na relację z debaty #RODMonline, która odbyła się 28 października 2021 r. o godz. 
20:00, w ramach audycji Radio Szczecin na Wieczór w Studio S-1 Radia Szczecin, pod tytułem: 

 
„Kwadratura mniejszości: Polacy w Niemczech, Niemcy w Polsce. W poszukiwaniu symetrii praw 
i statusów.” 
Debata jest rezultatem współpracy pomiędzy Polskim Radiem Szczecin, Regionalnym Ośrodkiem 
Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecioskim w Szczecinie, Archiwum 
Paostwowym w Szczecinie, Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie, Kurią Arcybiskupią 
w  Szczecinie, Szczecioskie Towarzystwo Dialogu o Prawie, Klubem Mickiewicza w Szczecinie, 
Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie pod nazwą „Kolokwia Ottoniaoskie”. 

 
Debata dostępna na kanale YouTube RODM w Szczecinie 
https://www.youtube.com/watch?v=Pi1uUWNtfPQ oraz na naszej stronie internetowej 
w  zakładce MULTIMEDIA – FILMY. 
Zapraszamy 
 

Zapraszamy na relację z debaty #RODMonline „Kwadratura 
mniejszości: Polacy w Niemczech, Niemcy w Polsce. W 
poszukiwaniu symetrii praw i statusów.” z 28.10.2021 w Polskim 
Radiu Szczecin 
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Zapraszamy na relację z debaty #RODMonline:„Jesieo ludów 
1956 roku”. Węgierski i polski sprzeciw wobec komunistycznej 

władzy z perspektywy zmian po 1989 roku.” 18.10.2021 r. 
 

Przedmiotem dyskusji były wydarzenia poznaoskiego czerwca 
w Poznaniu i rewolucji węgierskiej w Budapeszcie 
w  październiku 1956 r. Uczestnicy przeanalizowali przyczyny 
obu protestów ich wzajemne powiązania i inspiracje, skutki we 
wzajemnych stosunkach polsko-węgierskich w omawianym 
okresie oraz po upadku komuny po 1989 roku. 

Debata dostępna online na kanale RODM w Szczecinie na 
YouTube oraz na profilu RODM Szczecin na Facebooku. 
 
Serdecznie zapraszamy 
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Grafika: fragment okładki książki wydanej nakładem IPN: Sławomir Kalbarczyk, Armia Andersa w ZSRS 1941–1942. Niespełnione 
braterstwo broni z Armią Czerwoną, Warszawa 2020, 



Zapraszamy na relację z debaty pt.” „Powstanie Korpusu gen. 
Andersa jako ratunek dla zesłaoców i ucieczka z „nieludzkiej 

ziemi”, która odbyła się online na platformie ZOOM 
w  poniedziałek 18 października 2021 r. 

Newsletter październik  2021 

Fot. MSZ 

Fot. gov.pl 

     Uczestnikami debaty byli  wybitni specjaliści tego tematu, historycy, autorzy  wielu książek 
i  publikacji. 
– prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego 
w Warszawie; członek Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 
– prof. dr hab. Bogusław Polak – Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalioskiej, były członek 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, specjalista z zakresu historii wojskowości, 
–  prof. dr hab. Zbigniew Wawer – długoletni pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii  Nauk 
w  Warszawie i Politechniki Koszalioskiej, obecnie dyrektor Łazienek Królewskich. Były dyrektor 
Muzeum Wojska Polskiego m.in. autor książki: Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego 

 
Debatę poprowadzi pan dr hab. prof. US Piotr Briks historyk zajmujący się miedzy innymi historią 
i  relacjami społeczno- politycznymi na Bliskim Wschodzie. 
Współorganizatorem debaty był Akademicki Klub Obywatelski koło w Szczecinie. 
W trakcie dyskusji uczestnicy debaty przedstawili przyczyny, założenia i początki działalności w ZSRR 
oraz w okresie późniejszym 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa. 

 
Relacja z debaty dostępna jest na kanele YouTube RODM w Szczecinie: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-wWZpiR-KY, oraz na naszej stronie w zakładce Multimedia / 
Filmy. 
Zapraszamy serdecznie. 
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Spotkanie z min. Arkadym Rzegockim, szefem służby 
zagranicznej MSZ w Warszawie w ramach spotkao 
sprawozdawczych RODM. 

 
W dniach 27-28 października częśd naszego zespołu brała udział 
w spotkaniu z Ministrem Arkadym Rzegockim, odbywającym się 
w Warszawie. Prezentacja i wyniki działania RODM Szczecin 
bardzo dobrze przyjęte. Na zdjęciu na dole od lewej: Mieczysław 
Podsiadło koordynator RODM, min. Arkady Rzegocki, Radosław 
Adamski konsultant RODM Szczecin. 

Fot. MSZ 



Fot. Radosław Adamski 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Szczecinie 
Al. Wojska Polskiego 63, Sektor 3, IV piętro, lok. 4/41 
70-476 Szczecin 
tel.: +91 400 31 37 
rodm@rodm-szczecin.pl 
www.rodm-szczecin.pl 
www.facebook.com/RODM.Szczecin 
www.twitter.com/RODMwSzczecinie 
  
Zadanie publiczne współfinansowane 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 
RODM w Szczecinie prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Eko-Spol. 
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